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Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) På unionsnivå är den europeiska 

planeringsterminen för samordning av 

den ekonomiska politiken en ram för att 

fastställa nationella reformprioriteringar 

och övervaka genomförandet av dem. 

Medlemsstaterna utvecklar sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 

till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Dessa strategier bör läggas fram 

tillsammans med de årliga nationella 

reformprogramen som ett sätt att beskriva 

och samordna prioriterade 

investeringsprojekt som får stöd genom 

nationell finansiering och/eller 

unionsfinansiering. De bör också syfta till 

att använda unionsfinansiering på ett 

enhetligt sätt och få ut största möjliga 

mervärde av det ekonomiska stöd som ska 

tas emot, särskilt från de program som 

finansieras av unionen inom ramen för 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

socialfonden+, Europeiska havs- och 

fiskerifonden och Europeiska 

jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling, Europeiska 

investeringsbankens 

stabiliseringsfunktionen och InvestEU, 

där så är relevant. 

(2) EU:s strukturfonder, inklusive 

ESF+, bör inte vara förenade med några 

som helst politiska eller ekonomiska 

villkor. Mekanismerna är ett olovligt sätt 

att kontrollera medlemsstaternas 

offentliga utgifter och utgör ett angrepp 

på de europeiska nationernas frihet och 

oberoende. 

Or. en 
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Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Mot bakgrund av det ständiga 

behovet av att öka insatserna för att 

komma till rätta med hanteringen av 

migrationsströmmarna i unionen som 

helhet och i syfte att säkerställa ett 

enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 

solidaritet och ansvarsfördelning, bör 

ESF+ tillhandahålla stöd som främjar 

den socioekonomiska integrationen av 

tredjelandsmedborgare för att komplettera 

de åtgärder som finansieras inom ramen 

för asyl- och migrationsfonden. 

utgår 

Or. en 
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(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) De integrationsåtgärder som 

tillhandahålls genom denna fond bör 

inrikta sig på medborgare som är lagligt 

bosatta i en medlemsstat. ESF+ bör under 

inga omständigheter användas för att 

direkt eller indirekt främja nya 

migrationsflöden till unionen. 

Or. en 

Motivering 

Åtgärder från ESF+ riktar sig till alla medborgare som uppehåller sig lagligt i EU, 

oberoende av deras nationalitet och etniska ursprung. Positiv särbehandling är en 

gettoiserings- och segregeringsfaktor och motverkar ESF+-målen om social inkludering. 
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Förslag till förordning 

Skäl 25a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (25a) De typiska strukturförhållandena i 

landsbygds-, bergs- och öområden kräver 

ett målinriktat och specifikt engagemang 

av ESF+ om att i dessa områden, i nära 

samarbete med nationella, regionala och 

lokala myndigheter, främja sysselsättning, 

utbildning och konkurrenskraft och 

förebygga avfolkning. 

Or. en 
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Förslag till förordning 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 

genomförande av ESF+-stödda insatser 

bygger på god förvaltning och 

partnerskap mellan alla aktörer på 

relevanta regionala nivåer och 

socioekonomiska aktörer, särskilt 

arbetsmarknadens parter och det civila 

samhället. Det är därför viktigt att 

medlemsstaterna uppmuntrar deltagande 

av arbetsmarknadens parter och det civila 

samhället i genomförandet av ESF+ inom 

ramen för delad förvaltning. 

(26) Det effektiva och ändamålsenliga 

förverkligandet av målen för ESF+, 

liksom av åtkomsten till dess resurser i 

medlemsstaterna, är fortfarande 

problematiskt. Det är därför nödvändigt 

både att säkerställa högt ställda normer 

för transparens och ansvarsskyldighet i 

samband med ESF+ och att minska den 

betungande byråkratin som hindrar 

nationella myndigheter och små och 

medelstora företag att ta del av fondens 

medel, för att ungdomar framgångsrikt 

ska kunna få stöd och 

långtidsarbetslösheten ska kunna 

bekämpas.  

Or. en 
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led viii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

viii) Främja socioekonomisk integrering 

av tredjelandsmedborgare och av 

marginaliserade grupper, exempelvis 

romer. 

viii) Främja socioekonomisk integrering 

av medborgare som uppehåller sig lagligt 

i EU. 

Or. en 

 


